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Abstrakt 

Denna uppsats syftar till att göra en kvantitativ granskning av tre texter, nämligen Erik Lundins 

text ”De ba blev så” (2016), Malcolm Brandins text ”Bredängstil” (2012), och Johan Runius text 

”Rimdantz i Fast-lagen” (1713). Dessa tre texter valdes medvetet för dess olika rimflätningar. 

Granskningen består specifikt av rimräkning av fem olika rimtyper och ger en bild av hur dessa 

rim kan användas för att skapa olika typer av textförfattande. 

De viktigaste resultaten samlades in från rimräkningen där några av kategorierna medförde 

oväntade överraskningar. Runius användande av några utvalda rim visade sig förekomma mer 

ofta än förväntat. Samma gäller Brandin och Lundin. Slutsatsen var att resultaten bekräftade att 

rimräkningen visade metrikens struktur. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Människor idag möts dagligen av mängder med texter. Dessa texter kan vara allt från en 

papperstidning till ett sms. Vi behöver exempelvis inte längre hålla i ett fysiskt CD-fodral för att 

kunna finna texterna till de album vi köper. Dessa texter finns idag till stor del i vår telefon. 

Hemsidor som Genius.com erbjuder textutdrag som spänner från dagsaktuella radiohits till 

gammal ”underground-musik”. Detta låter oss konsumenter kunna läsa artistens ord samtidigt 

som vi lyssnar var vi än befinner oss. Artistens text blir på detta sätt mer konkret. Vi kan också 

på ett enklare sätt studera bland annat de rim som finns i texten. Den amerikanska hiphopartisten 

Eminems rimtekniker har lyfts fram på hemsidan Youtube. År 2002 gav han ut låten ”Lose 

Yourself” i samband med sin filmdebut ”8 Mile”. Låten vann en Oscar för bästa sång 2003 på 

Oscarsgalan. Ett exempel ur den nämnda texten följer nedan: 

 
He wont have it, he knows his whole back’s to these ropes 

It don’t matter, he’s dope 

He knows that but he’s broke 

He’s so sad that he knows. 

 

I denna text har vi att göra med en rimteknik som heter slagrim. Denna typ av rimmande är dock 

inte något som finns endast i den amerikanska hiphopen, utan finns även i svensk hiphop. Artister 

som Erik Lundin och Malcolm Brandin använder sig av samma teknik regelbundet. Lundin har 

hyllats för sitt sätt att skriva texter. Lundin nominerades 2017 på Grammisgalen med sitt album 

Välkommen hem i kategorin årets hiphop/soul. Han nominerades även i kategorin årets 

textförfattare. Dock utan vinst i båda kategorier (Grammis.se). År 2016 var desto bättre för 

Lundin då han vann pris för årets hiphop/soul och årets textförfattare på Grammisgalan 

(Aftonbladet.se). Både Lundin och Brandin strukturerar sina rim på avancerande sätt. De har 

tagit ett steg ur det klassiska sättet att rimma. Olika typer av rim och rimtekniker behandlar 

professor Eva Lilja (2006), och beskriver hur dessa rim appliceras i praktiken. Hon demonstrerar 

i sin bok hur slagrimmet kan användas genom att citera den gamla barockdiktaren Johan Runius: 

HWem har i bruk vara siuk och i vers doch fälas och älas? 

Giör icke jag hvar dag Grift–skrift, Gift–skrifter ogifter?  

…. (Johan Runius, Rimdantz i Fast-lagen, inledningen, 1713) (Lilja, 2006:627) 
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Runius text skrevs för flera hundra år sedan och innehåller samma rimteknik som finns hos 

Eminem, Lundin och Brandin. Finns det verkliga och konkreta likheter i övrigt mellan texter som 

skiljer sig så mycket i genre och tid? Vad skulle likheterna kunna vara? Dessa frågor vill jag att 

undersöka i denna uppsats. 

Uppsatsens relevans ur ett forskningsperspektiv är att det rådande forskningsläget kring 

Runius är mycket vagt. Man kan finna hans samlade skrifter samt en biografi om honom, men 

utöver det är det relativt tomt, och den språkliga finess som hiphopen bär på gör kombinationen 

av dessa tre olika texter spännande. Hiphop har genom åren haft lite av en kontroversiell status 

som musikgenre i samhället, och att därför kunna knyta samman två svenska hiphoptexter med 

en barockdiktare innebär en spännande ny vinkling på genren. 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att jämföra Lundins text ”De ba blev så” (2016) och Malcolm 

Brandins text ”Bredängstil” (2012) med Runius text ”Rimdantz i Fast-lagen” (1713) med 

avseende på de rimtekniker som Lilja lyfter (2006). Detta kommer att ske genom direkt 

rimräkning, alltså hur ofta de olika rimmen förekommer i texterna. Detta påvisar direkta 

kvantitativa skillnader mellan texterna.  

Syftet med uppsatsen är också att uppvisa den rimteknik textförfattarna använder sig av och 

hur de ser ut i förhållande till varandra. Frågeställningarna i arbetet är dessa: 

- Hur ofta förekommer de rim som valts ut: alltså helrim, halvassonans, inrim och slagrim? 

- Hur ofta förekommer de olika rimparen i de utvalda texterna? 

- Vilka är likheterna samt skillnaderna mellan de olika texterna, sett till de olika 

rimtyperna? 

 

Till viss del kommer också antalet radbyten och antalet ord att diskuteras, då detta är relevant för 

rimräkningen. Det kan vara viktigt för läsaren förstå radbytets roll samt antalet ord i texterna.  

Här finns också hypoteser som studien kommer att utgå ifrån. För det första antar jag att 

Runius text bör skilja sig i alla avseenden från Lundins samt Brandins texter. Denna hypotes 

baseras på det faktum att Runius text är skriven 1713 och Brandins och Lundins är skrivna 2012 

samt 2016. Också det faktum att Brandins och Lundins texter placeras i genren hiphop gör den 

olik. Slutligen är det också viktigt att notera att Lundins och Brandins texter skrevs med endast 

fyra års mellanrum, vilket gör att de bör ha fler språkliga gemensamma nämnare. Man kan 

dessutom addera det faktum att både Lundin och Brandin vuxit upp i förorter till Stockholm. Mer 
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specifikt är hypotesen att Runis text kommer att bestå av fler helrim, halvassonans, inrim, och 

slagrim än Brandins och Lundins texter. Detta för att Runius förmodligen lade mycket vikt vid 

att först och främst skapa en rent språkligt rimtät text. Att Runius text består av fler ord är lätt att 

se vid en snabb överblick.  

2. Tidigare forskning 

Ett standardverk i fråga om den svenska versen har Sylwan (1925), skrivit om olika svenska 

författare från 1600-talets början. Detta verk gavs ut i tre olika volymer. Beträffande Runius 

rimteknik skriver Sylwan följande:   
 

Poeten har som vi höra besvär med rimmen, och det var nog orsaken till att slikt ej förekom oftare. 

Runius var mannen att klara dessa svårigheter. (Sylwan 1925:89) 

 

Citatet föregås av ett exempel på vad Sylwan anser vara dåtidens bristfälliga rimteknik. Vidare 

skriver Sylwan att Runius bar en glädje i rimmandet; precis som Stiernhielm (ibid). Runius påstås 

ha haft Stiernhielm som mentor under en period i sitt liv. Runius nämns av Sylwan i kapitlet 

”Stiernhielm och hans skola” (ibid), men ingår dock inte i den konstellation Sylwan beskriver 

som en del av Stiernhielms skola, utan nämns enbart i kapitlet.  

Vidare ägnar Sylwan ett helt kapitel åt det han kallar ”den yppersta verskonstnären under den 

karolinska tiden utan gensägelse; Johan Runius”(1925:189). Sylwan beskriver Runius som 

oerhört omtyckt av sin samtid men att han blev bortstött av de litterära kretsarna då de fann hans 

poesi ”platt och jordkrypande”(ibid). Sylwan nämner också att man hos Runius kan finna drag 

från Stiernhielm. Vad för drag detta handlar om nämns dock inte. Angående en passage i Runius 

text ”över verldenes fåfängligheter” skriver Sylwan följande: 

 
De täta rimmen äro icke störande, icke överflödiga; de ha en verkan motsatt den vanliga; annars 

lekfullt skämtande få de här uppgiften att obevekligt hamra in världsföraktet; de kunna uppkalla 

minnet av Beethovens ödes-symfoni (Sylwan, 1925:192) 

 

Även Bergsten (2007), behandlar Runius. Han skriver om de insatser poeter som Runius gjorde 

under 1700-talet: 

 
Det var inte bara den samtida allmänheten som uppskattade Brenner, hennes hem i Stockholm blev 

en samlingsplats för unga manliga poeter som Johan Runius, Jacob Frese och Carl Johan Lohman, 

vilka alla var på sitt sätt gjorde aktningsvärda insatser i det tidiga 1700-talets litteratur (2007:74) 
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Ett tidigt forskningsverk rörande rim och rimmandets tidslinje i Sverige presenterar Sylwan 

(1931). Där skriver Sylwan om kvantitativ statistik över antalet använda ordklasser i 

procentenheter i ett verk. Antalet rim nämns bland annat. Även antalet rimformer och hur många 

gånger dessa rimformer används. Ett inte helt olikt arbete i jämförelse med detta. 

För att ge en konkret bild av hur synen på hur rim kunde spegla dåtidens handlingar skriver 

Sylwan om Ludvig Manderström, dåvarande ständig sekreterare i Svenska Akademien, och det 

rim-lexikon han skapade (1931:19). Sylwan skriver att akademien var tvungen att slå in på en 

medelväg, då de förklarade att ord som umbära och upvakta i rim vore stötande för örat. Sylwan 

skriver även att Manderström inte heller tog med ord som antaga, intaga och liknande ord.  

 När det gäller forskning om hiphoptexter och rim behandlar Bergkvist (2012), i en 

kandidatuppsats rapparen Timbuktus texter.  I sin uppsats behandlar hon till stor del just hans 

rimtekniker. Bergkvist gör en stilistisk analys, vilket bekräftar den språkvetenskapliga 

utgångspunkten i uppsatsen. Dock berör också Bergkvist det litteraturvetenskapliga fältet då hon 

även tolkar Timbuktus texter och inte bara fokuserar på de rim och verser som finns i texterna. 

Hon diskuterar även de religiösa motiven i texterna. Utöver det finns också analyser av de 

metaforer och liknelser som förekommer i texterna. En passage i Bergkvists uppsats behandlar 

rim som möjliggörs genom dialekt. Detta kallar Lilja för dialektrim (Lilja, 2006). Ett exempel på 

detta är åska – forska om det skulle uttalas med en göteborgsk dialekt (ibid). Det finns även andra 

exempel på detta. Lilja skriver bland annat om stockholmsrimmet som rimmar /e/ med /ä/: Feta 

– äta rimmar alltså i detta specialfall.  

Bergkvist skriver även om fenomenet att rimma svenska ord på engelska och genom detta 

skapa en halvassonans i rimmet:  
Jag behöver pressen/ jag behöver sponsordealar/ gratis telefoner o monsterbilar/ Jag behöver en iskall 
image/ nånting hippt med en ytlig finish/En man, gränslös utan limits/köp en rappare nu/ de e billigt/ 
(Bergkvist, 2012).  

 

Bergkvists uppsats hamnar nära denna uppsats i fråga om ämne, undersökningsmetod samt 

teoretiskt perspektiv. Även det faktum att Erik Lundin sagt att han ser Timbuktu som en förebild 

(Dagens nyheter, 2015-11-28) gör uppsatsen relevant som tidigare forskning.   

Med bakgrund av tidigare forskning blir det alltså tydligt att den här undersökningen är 

relevant och inte har genomförts tidigare. Detta kapitel om tidigare forskning kan tyckas vara 

tunt, men detta beror på den brist som råder i forskning kring svensk hiphop.  
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3. Teori 

I denna uppsats behandlas fem rimkategorier, nämligen helrim, halvassonans, inrim, slagrim och 

kluvet rim. Två av dessa har i sin tur underkategorier som kommer att behandlas. Vilka dessa 

kategorier är och vad de innebär följer nedan. Även motivering till varför just dessa rimtyper är 

valda följer efter varje beskrivning och exempel. Nedan följer också en indelning av de olika 

rimmen baserat på om de bygger på placering i texten eller om de bygger på bildningssätt. Det 

är viktigt att notera att det finns många fler olika rim än dessa fem. Dock har dessa fem valts ut 

specifikt för denna uppsats. 

3.1 Rimkategori där rimmen baseras på placering i texten 

Vissa rimtyper beskriver hur de faller i textflödet. Skillnaderna framgår tydligt i de olika 

kategorierna nedan.  

3.1.1 Inrim 

Inrim: denna rimkategori valdes ut då det antogs att samtliga tre texter skulle bestå av multipla 

inrim. Övergripande används termen inrim när två ord i samma versrad rimmar på varandra. 

Även när ord som står inne i en tätt följande versrad rimmar kallas detta inrim. Slagrimmet räknas 

som en underkategori till inrimmet (Lilja, 2006:625). Nedan demonstreras ett exempel på hur ett 

inrim kan te sig: 
... 
Vågen är grå och skyarna gå, o Irina, 
Vägen är vild, av dunklet och skurarna stängd 
... (Lilja, 2006:626) 

 

3.1.2 Slagrim 
 
Slagrim kallas det när inrimmet har högst två stavelser mellan rimorden: 

 
HWem har i bruk vara siuk och i vers doch fälas och älas? 

Giör icke jag hvar dag Grift–skrift, Gift–skrifter ogifter?  

.... (Johan Runius, Rimdantz i Fast-lagen, inledningen, 1713) (Lilja, 2006:627) 

 

Denna kategori kan dock vara problematisk. Detta eftersom slagrim kan förekomma över fler 

rader än endast en. Detta är något som förekommer i Lundins text. Alltså är slagrim en kategori 

som både baseras på placering i texten men också skapas genom bildningssätt. Inrim innebär att 

det finns två ord i samma versrad som rimmar på varandra, men säger inget om var dessa ord är 
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placerade. Slagrimmet berättar för läsaren att de två rimmande orden är placerade tätt på 

varandra. Dock kan ett radbyte ske när slagrimmet placeras i texten. Exemplet nedan 

demonstrerar hur dessa två kan överlappa:  

... 
Linjen, trakten(4) 
Självbildsslakten(4) 
Slaven, makten(4) 
Förstahandskontrakten(4) 
... 

 

Ett slagrim skulle alltså kunna vara ett helrim (dvs. att dess ändelse är identisk, men att dess 

placering gör att fonetiken blir irrelevant). Slagrim: en underkategori till inrimmet. Slagrim är 

även vanligt förekommande i hiphoptexter, och därför är rimtypen aktuell. 

3.2 Rimkategori där rimmen baseras på bildningssätt 
 
De rim som faller under denna kategori är de rim som definieras utifrån sitt bildningssätt. Här är 

alltså endast rimmens skriftlighet det som bestämmer om det är helrim, halvassonans eller kluvet 

rim, till skillnad från inrim och slagrim som endast bygger på placering. Skriftlighet är också 

viktigt när det gäller placering, men där är den enda faktorn att de behöver rimma på varandra, 

medan hur de rimmar på varandra är irrelevant. Begreppen muntlighet och skriftlighet är viktigt 

för läsaren att bära med sig. Muntlighet i denna uppsats skulle också kunna kallas den fonetiska 

faktorn, helt enkelt hur ordet låter när det uttalas. Med skriftlighet avser jag här huruvida rimparet 

rimmar i skrift – detta kan dock problematiseras då exempelvis rimtypen halvassonans bygger 

på hur rimorden uttalas. Främst baseras analysen på hur rimmen framställs i skrift, men tar också 

hänsyn till det muntliga uttalet för att upptäcka t.ex. just rimtypen halvassonans. I Runius fall är 

detta svårstuderat då det inte existerar någon ljudupptagning av Runius text. Brandin och Lundin 

har däremot inspelade ljudfiler av sina texter. Av denna anledning tas därför hänsyn till att Runius 

halvassonanser endast kan säkerställas genom textanalys, till skillnad från Brandins och Lundins 

texter där ljudkomplettering finns. De används dock i uppsatsen endast som just ett komplement 

till texterna och inte som underlag för rimräkning. 

3.2.1 Helrim 
Exemplet nedan är hämtat ur Lundins text ”De ba blev så” (2016), och visar hur helrimmet kan 

te sig i en text:  
... 
Beskeden, besluten 
Rubriker och snuten 
Besviken, beskjuten 
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... 
Helrim: denna rimtyp är mycket vanlig i rimmande och i dessa tre texter och valdes därför ut. 

Helrimmet är även den mest klassiska rimvariant då ändelserna måste vara identiska. Helrimmet, 

också kallat slutrim när det får ett genomgående mönster i texten, är grundläggande. Dock ska 

inte helrim och slutrim blandas ihop då helrim syftar på rimordens överensstämmelse och 

slutrimmet syftar på rimordens placering i texten.  Helrimmande slutrim låter likadant från och 

med den sista betonade vokalen i orden (Lilja 2008:32). Motivering till varför helrimmet är ett 

av de rim som analyseras i denna uppsats är att det är en mycket vanligt förekommande rimtyp i 

hiphoptexter. För fler exempel hänvisas till Bilaga 1-3.  

3.2.2 Halvassonans  
 

Halvassonans innebär ljudlikhet mellan antingen vokal- eller konsonantljud i betonad stavelse 

(stavelsen som ordets betoning faller på i uttalet) (Lilja, 2006:591). Ett exempel på detta är ser – 

ge. Halvassonans valdes med i uppsatsen då den ofta förekommer i hiphoptexter och låter rimord 

som spänner över fler språk än ett att officiellt räknas som rimpar. Halvassonans: denna rimtyp 

låter ord från olika språk flätas samman och bilda rim. Vilket är vanligt förekommande i hiphop. 

Den valdes även ut för att kunna granskas i Runius användning.  

3.2.3 Kluvet rim 
 
Kluvet rim kallas det när ett av rimmen fördelats på två ord (Lilja, 2006:628). Kluvet rim är ett 

fenomen som ofta utövas i hiphoptexter. Denna rimtyp valdes ut för att undersöka om Runius 

använt sig av denna teknik i sin text.  Nedan följer ett citat ur Brandins text som visar läsaren ett 

exempel på ett kluvet rim:  
.... 
Ball so hard, fråga Ison 
Hatare hatar för jag gör det nice som 
.... 

 

Exemplet är hämtat ur Brandins text. (Bredängstil, 2012). 

3.2.4 Enstaviga rim/manliga rim 
Enstaviga rim är helt enkelt rimord med en enda stavelse (Lilja 2006:62). Exemplet som följer 
nedan är hämtat ur Lilja och visar hur enstaviga rim följer i en text (2008:62). Exemplet hämtades 
ur Dan Andersson, Angelika, (strof 9, Svarta ballader, 1917): 
 

... 
Jag ropade: ”Herre, vår fruktan låg under och morrade dov, 
den åt oss när vi åto och skrämde oss när vi sov 
Av ångest vi dräpte varandra, av fruktan för svält vi stal, 
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och vi levde ibland försakelsens liv för löftet om himlens sal. 
... 

3.2.5 Tvåstaviga rim/kvinnliga rim 
 
Tvåstaviga rim är rimord med två stavelser. I exemplet är de tvåstaviga rimmen noterade med 
versaler. Exemplet är hämtat ur Lilja(2008:63), och visar tvåstaviga rim hämtade ur Dan 
Anderssons Onda tankar (strof 4, Kolvaktarens visor, 1915): 
 

... 
Men finner man en dag min kalla kropp bland döde,  A 
då blev det väl min lön att fredligt ligga där –  b 
då är jag dock en man, som kämpat ut mitt öde, A 
det är väl dock min rätt att vara den jag är.  b 
... 

3.2.6 Löpande rim 
 
Löpande rim är trestaviga. Följande exempel är hämtat ur Lilja och visar löpande rim (2008:45): 
vinnande–försvinnande, kållanden–målranden.  
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4. Material och metod 
 

4.1 Material 

Undersökningens material utgörs av tre texter. Den första är Erik Lundins text ”De ba blev så” 

från år 2016. Den andra texten är Malcolm Brandins text ”Bredängstil” från år 2012. Dessa är de 

två hiphoptexter som kommer att analyseras. Textutdragen är hämtade från hemsidan 

Genius.com. Texterna är skriva av Lundin och Brandin själva, men viktigt att notera är det 

faktum att de utdrag man kan finna på Genius hemsida inte är skrivna av artisterna själva. Detta 

innebär att radbytena inte är utplacerade av textförfattarna själv. Jag kommer att utgå (med viss 

reservation) från den skrivna texten som finns på Genius.com, men kompletterar och verifierar 

dessa iakttagelser genom att också ta del av ljudinspelningar av dessa texter. Mer specifikt kan 

man säga att ljudinspelningarna används för att garantera att texten inte presenterar uppenbara 

fel som skulle ändra resultatet. Den tredje texten, ”Rimdantz i Fast-lagen”, är skriven av Johan 

Runius (1713). Texten är hämtad ur Samlade skrifter av Johan Runius, utgivna av Erik Noreen 

(1934:289–290). Fortsättningsvis kommer materialet att hänvisas till med författarens efternamn.   

Dessa tre specifika texter valdes alltså ut på grund av sin rimflätning. Lundins text är inget 

undantag – dock fanns ingen vetskap om hur hans radbyten skulle se ut då jag först hörde 

ljudinspelningen av låten. Även Brandins text valdes på grund av sin täta rimpackade text. Även 

där hade endast ljudinspelningen hörts när den valdes in som en av texterna till uppsatsen. Runius 

text var egentligen den text som lade grunden för hela arbetet. Texten fick jag i samband med en 

skoluppgift och lade märke till att Runius använde sig av ett rimmande som var typiskt för rap 

och hiphop: täta och slagkraftiga rim i ett högt tempo.  

4.2 Radbyte 
 
Det är viktigt att poängtera ytterligare att radbytet som sker i texterna inte är utlagt av 

textförfattaren själv, utan av de/den som publicerat texten på Genius.com. Det utplacerade 

radbytet motiveras inte heller i texten, detta hade kunnat ge läsaren en insikt i varför radbytet 

skedde på det specifika ordet. Att låta radbytet förbli i uppsatsen övervägdes och var, trots allt, 

bättre än att skriva texten i en lång textremsa utan radbyte. Detta ger texten lite mer struktur och 

gör rimteknikerna lättare att spåra. Detta gäller i första hand Lundins och Brandins texter. Runius 

tryckta text (som den kritiska utgåvan bygger på) torde gå tillbaka på det egenhändiga 
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manuskriptet. Framförallt skriver Runius på det etablerade versmåttet hexameter, vilket gör att 

radbrytningarna är fasta och läsaren vet var de ska placeras. 

Lyssnar man på Lundins låt finns det heller inget som indikerar att de flesta radbyten bör ske 

vid vartannat ord, då han skapar små mikropauser vid varje ord han nämner i verserna, bortsett 

från de hela meningarna. Med denna logik hade radbytet kunnat minska från vartannat ord till 

varje ord. Man får även anta att texten innehåller många radbyten för att underlätta att ge läsaren 

en känsla av rytm i texten, som hade blivit förvirrande om allt stod i flytande text. Det är 

åtminstone anledningen till att texten får stå kvar på det sättet i uppsatsen.  

Radbytet kan anses vara en bagatelliserad faktor i texten, dock menar Lilja att radbytet faktiskt 

är mycket viktig i texten. Hon menar att indragen är en del av den skriftbild texten förmedlar, att 

det är ”trycksvärtans mönster över sidan” (Lilja, 2008:45). 

4.3 Metod 
 
De rim som kommer att granskas är helrim, halvassonans, kluvet rim, inrim och slagrim, vilka 

definierades och motiverades i avsnitt 3.   

Resultatdelen består alltså av en kvantitativ del där rimmen räknas. Utöver det diskuteras mer 

ytligt också faktorer som kan vara viktig att ta hänsyn till, exempelvis radbytets roll i texten. Med 

detta vill jag belysa att det finns fler faktorer än endast rimord som gör rimmandet möjligt.  

Man skulle kunna argumentera för att granskningen av exempelvis slagrim blir paradoxal, då 

radbytet kan göra ett perfekt slagrim till ett eventuellt helrim. Dock hade det varit problematiskt 

att bortse från slagrim och inrim helt då dessa texter har just ett stort antal av dessa. Hade jag valt 

att granska rimmen endast ur ett placeringsperspektiv eller bildningsättsperspektiv hade 

uppsatsens rim begränsats och blivit betydligt smalare. 

Hade man valt andra rimkategorier ur Lilja hade det naturligtvis påverkat resultat. Dessa rim 

är med andra ord specifikt utvalda för dessa tre specifika texter. 

Varje rim behandlas enskilt i resultatet, d.v.s. att t.ex. helrim tas upp i ett avsnitt där samtliga 

helrim räknats i samtliga texter. Detta visas genom tydliga diagram där antalen visas. 

Diagrammen följs av en analys där texterna tas upp enskilt och därmed behandlar var rimkategori 

för sig, och avslutas med en sammanfattad del där texterna jämförs med varandra. På detta sätt 

uppvisas de enskilda texternas rimegenskaper och sätts i kontrast till varandra.  

Det genomsnittliga rimantalet kommer inte att finnas i diagramform utan tas upp i analysen 

under. Det genomsnittliga antalet breddar analysen kring hur ofta rimmen förekommer. Detta rör 
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först och främst rimparen, där man ser i genomsnitt hur många rimpar textförfattaren använde 

sig av. 

Utöver att antalet rimmande ord kommer att räknas, räknas också de olika rimparen. Detta 

innebär att om någon av textförfattarna exempelvis skulle rimma på ordet fisk femton gånger 

skulle detta ändå räknas som endast ett rimpar. Detta ger läsaren en nyanserad bild och man får 

en klarare bild av textförfattarens verk. Man kan lättare tyda vilken författare som oftare rimmar 

upprepade gånger på samma ord och vilken författare som rimmar få gånger på olika ord och 

istället använder sig av flera olika rimpar. Detta är dock inte möjligt med inrim då inrim är en 

företeelse som förekommer på en rad. 

En annan aspekt som är viktig att lyfta är det faktum att uppsatsen inte behandlar någon 

versanalys. Det kan vara svårt att skilja på vad som är rimanalys och vad som är versanalys, då 

rim ofta faller in i den stora övergripande kategori som är verslära. Hade man dock velat utföra 

både en vers- och rimanalys hade dessa fått vara separata delar i uppsatsen. Dessutom är inte 

versanalysen lika relevant i de valda låtarna, då det är rimmen som gör dessa specifika låtar 

relevant för denna typ av undersökning.  

Uppsatsen fördjupas i ett enskilt mönster som finns i modern svensk hiphop, den är alltså inte 

representativ för det mönster som brukas mest i genren. För det hade krävts ett större urval texter 

och fler slumpmässigt valda textförfattare. De tre som behandlas är inte slumpmässigt utvalda, 

utan specifikt valda utifrån hur rimmen är upplagda.  

Nedan följer demonstrationer kring hur rimmen kommer att markeras i texterna i uppsatsen 

för att visa vilken rimtyp det rör sig om (se även Bilaga 1-3).  

Markering av helrim markeras i texten med stora bokstäver i parentes: X (A) rimmar med Y 

(A).  

I följande exempel visas hur just denna markering ser ut i texterna, med en del ur Brandins text 

med aktuell markering: 
... 
Ingen annan kan, Bredängstil(E) 
Jay Z borde bara ge mig en deal(E) 
... 

 

Markering av halvassonans görs med små bokstäver i parentes: X (a) rimmar med Y (a). Nedan 

visas hur halvassonans markeras, med en del ur Lundins text: 
... 
Farbrorn som langar(e) 
Flyktingar till grannar(e) 
... 
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Markering av inrim i raden görs med en stjärnmarkering i början av raden: * X rimmar med Y. 

Nedan ser vi hur ett inrim markeras i texten. Denna rad är hämtad ur Runius text: 
... 
*Mång’n eij wil wärre namn wara til än nt heta(20) poeta(20) 
... 

 
Markering av slagrim görs med siffror i parentes: X (1) rimmar med Y (1). Nedan presenteras ett 

exempel på just slagrim hämtat ur Runius text – en rimtyp han använde frekvent i denna text: 
... 
Ty wille jag gie rima go dag, slå pennan(43) i rännan(43) 
... 
 

Markering av kluvet rim görs slutligen med KR i parentes: X (KR) rimmar med Y (KR). Nedan 

följer ett exempel av Brandin: 
... 
Ball so hard, fråga Ison(KR) 
Hatare hatar för jag gör det nice som(KR) 
... 
 

Jag vill nu visa ett exempel på hur denna räknemetod har använts i praktiken och även visa hur 

det kan te sig när flera av markeringarna faller på samma mening eller till och med rimord: 
 

*** Pack(42)(L) för tack(42)(L) gier lyte och lack(L), plä(m) wi säija(m) på swenska. 

 
 Detta exempel utgör min analys av ett utdrag ur Runius text och visar fyra av de fem olika 

rimmen som finns att finna i texterna. Som tidigare nämnt markerar stjärnan i början varje rimpar 

i raden. En stjärna markerar slagrim, som markeras med siffror i parentes, alltså Pack–tack. En 

annan stjärna markerar helrimmet i texten, alltså Pack – tack – lack. Helrim markeras med versal 

bokstav i parentes. Den tredje stjärnan markerar halvassonans, som markeras i texten med liten 

bokstav i parentes, alltså plä–säija. Man kan notera att det finns en markering för slagrim vid 

orden pack och tack men inte vid lack. Detta beror på att slagrim får ha högst två stavelser mellan 

rimorden (som tidigare nämnt i ovanstående teorikapitel). Överskrider orden dessa två stavelser 

faller de utanför ramen av slagrim och granskas beroende på om de är helrim eller halvassonans. 

Mellan orden pack och tack finns endast ordet för, som består av endast en stavelse. Mellan orden 

tack och lack finns tre ord, vilket överskrider antalet stavelser tillåtna (Lilja, 2006). 

I resultatdelen kommer alltså statistiken visa totalt antal rimmande ord, och även rimmande 

par. Exemplet ”X (1) rimmar med Y(1)” räknas både som två skilda rimord, och inte ett par.. 

Rimanalysen redovisas i sin helhet i Bilaga 1-3. 
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5. Resultat 
 
Här presenteras explicit de kvantitativa resultat som analysen gett. Rimräkningen är uppställda 

i diagramformat för att underlätta läsningen. Texterna diskuteras enskilt utifrån varje rimtyp. 

Lundins text tas genomgående upp först, följt av Brandin och sist Runius. Efter den enskilda 

analysen följer en analys som jämför de olika texterna med varandra. Det är viktigt att poängtera 

att antalet radbyten och antalet ord också kommer att diskuteras i resultatet, men dock endast 

som något för läsaren att ta hänsyn till vid tolkningen av resultatet.  

5.1 Helrim 

Inledningsvis kan vi se i diagram 1 att skillnaderna mellan texterna inte är enorma gällande 
helrim. Lundin använde sig mest frekvent av helrim, (51 stycken). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Förekomsten av helrimsord (absoluta antal)  

 

Då Lundins text bestod av flera radbyten faller orden på nästa rad. Han använder sig mycket av 

täta rim förvisso, som hade kunnat bli slagrim, då antalet stavelser emellan hade tillåtit det, men 

på grund av just radbytet faller det in i kategorin helrim istället. Med 59 stycken radbyten faller 

hans 268 antal ord i ett frekvent radbytesmönster. När orden är färre måste i flera fall radbytet 

ske efter endast två ord. I 24 olika fall sker radbytet redan efter två ord. Vid en granskning av 

helrimspar i diagram 2 ser vi att Lundin hade 15 stycken helrimspar i sin text.  
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Diagram 2. Förekomsten av helrimspar (absoluta antal) 

 

Att Lundin använde sig av en mer klassisk typ av rimförfattande här är tydligt: många olika 

rimpar, färre antal ord och många radbyten. I nedanstående exempel visas hur Lundin använder 

sig av helrim i sin text. I exemplet syns hur rimmet markerats av mig i texten samt hur Lundins 

helrim i detta exempel faller på slutet av raden:  
... 
Problemen, programmen(R) 
Promillen här i dammen(R) 
... 
 

Brandin hade i sin text 35 stycken helrim och 38 stycken radbyten. Med sina 286 antal ord visar 

diagrammet inget speciellt anmärkningsvärt från Brandin gällande helrim. Skillnaderna mellan 

Lundin och Brandin här är tydlig. Lundin har färre antal ord och fler antal radbyten än Brandin. 

Förutsättningarna för helrim, som är bildningsbestämt och inte placeringsbaserat, underlättas 

rimligen också. Brandin hade 11 stycken helrimspar. Antal helrimspar går i en rimlig linje med 

de övriga faktorerna. I exemplet nedan av Brandin ser vi en typ av helrim fast med lite tätare 

rim. Rimmen befinner sig inte på samma rad, men det är två olika rimpar på raderna: 
... 
Aye, det är mord(H), broder, slakt(I) 
Och varje ord(H) är för min trakt(I). 
... 
 

Runius text består av 50 stycken radbyten, och 527 rimmande ord. Runius har alltså tydligt flest 

antal rimord av de tre textförfattarna, dock inte flest antal radbyten. Det är korrekt att anta att 

han då har fler ord på varje rad än de övriga två. I Runius text fanns 34 helrim, några av dessa 

på samma rad, till skillnad från Lundin och Brandin. Runius hade 15 olika helrimspar. Nedan 

visar Runius hur helrimspar kan trängas in på samma rad så ofta som upp till tre gånger efter 

varandra:  
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... 
Bli då min död(A) och dagliga bröd(A) 
... är rima(C) hwar ewiga tima(C) 
Alt för trådt(D) giör omöijeli godt(D). 
... 

 

Jämförelsevis syns att Lundins förutsättningar för helrim var desto bättre med minst antal ord 

och flest antal radbyten. Men Runius påvisar att helrim också går att placera på samma rad, 

något Lundin och Brandin inte använt sig av. 

Det är ett mycket jämt antal i Runius och Brandins texter. Lundins text består av desto fler 

helrim. Anledningen till detta går att se i textutdrag i bilagorna. Medan Runius och Brandins 

texter består av 50 respektive 38 stycken radbyten, är antalet radbyten i Lundins text 59 stycken. 

Eftersom det är desto fler radbyten i Lundins text skapar detta möjligheter att placera fler ord 

på fler radslut. Det faktum att Lundins text innehåller 268 ord och Brandins text innehåller 286 

ord gör det också tydligare. För att skapa ett så frekvent radbytesmönster när orden är färre 

måste i flera fall radbytet ske efter endast två ord. Så är fallet i Lundins text. Runius text med 

sina 527 ord och 34 radbyten visar att antalet ord per rad blir mycket högt jämfört med Brandin 

och Lundins texter.  

Rimparen visar dock ett jämnare resultat än hos övriga, och med detta framgår det att 

textförfattarna hade, mer eller mindre, samma mängd ordpar de rimmade på i helrimmen. 

5.2 Halvassonans 
 
Vid en granskning av diagram 3 ser vi förekomsten av antalet halvassonansrim i de olika 

texterna. Vi ser här också att Lundin i sin text hade 16 olika halvassonansrim, medan Brandin 

hade flest med 29 stycken.  

 
Diagram 3. Förekomsten av halvassonansrim (absoluta antal) 
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Halvassonansrimmet spelar efter lite andra regler än helrimmet, då det är lättare att använda 

sig av halvassonansrim när man ska rimma mellan olika språk. Dock finns det inget som säger 

att man inte kan använda helrim mellan olika språk också: detta använder sig just Lundin av i 

sin text. Halvassonansregeln är dock lik helrimmet, då det med annorlunda placering enkelt 

kan bli ett slagrim. Diagram 4 visar antalet halvassonansrimpar i de olika texterna. Även här 

ser vi att Brandin hade flest antal halvassonansrimpar med nio olika par. 

 

 
Diagram 4. Förekomsten av halvassonansrimpar (absoluta antal) 

 
De övriga faktorerna som påverkar (alltså antalet ord och radbyten i texten) är detsamma som 

för helrim, m.a.o. antalet halvassonanspar visar att Lundin i genomsnitt rimmade tre olika 

halvassonanser på varandra innan han gick vidare till nästa tre-par. Exemplet nedan visar ett 

av dessa par. Detta är bra exempel på hur ett halvassonansrim ser ut i text. Här använder sig 

Lundin av –ar för att konstruera sina halvassonansrim: 
... 
Farbrorn som langar(e) 
Flyktingar till grannar(e) 
... 

Vidare går att se i diagram 3 att Brandin hade flest halvassonansrim. Diagram 4 visar att 

Brandin också hade flest halvassonanspar. Med 29 halvassonansrim och nio stycken 

halvassonans par har Brandin ett genomsnittsvärde på ungefär tre olika rimpar per rad. Brandin 

använder sig också av rim på flera olika språk, bland dessa är engelskan mest använt. Då 

förekommer ofta halvassonansrim. Nedan följer ett exempel på hur Brandin använder sig av 

just halvassonansrimmande på ett tre-par ord. Här använder sig Brandin av u-vokalen för att 

skapa sina rim. 
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... 
Stäng din mun(q), känn mitt gung(q) 
Hoppa när du ser mig i din 40-tum(q) 
... 
 

Runius hade i sin text sex stycken halvassonansrim och tre stycken halvassonanspar. Detta ger 

Runius ett genomsnittligt värde på två rimpar per rad. Runius använde sig, i kontrast mot 

Lundin och Brandin, mycket mindre av halvassonansrim. Exemplet nedan visar samtliga 

halvassonansrim hos Runius. Värt att tillägga är det faktum att Runius i detta exempel endast 

är en enda stavelse ifrån att göra detta halvassonansrim till ett slagrim på de första två rimmen: 

... 
men städze(b) må snart giöra ledse(b) 
plä(m) wi säija(m) 
Ty de gemena humeurs(k) eg gemenli gemena douceurer(k). 
... 
 

Jämförelsevis ser vi att Brandin i denna rimkategori hade ett mer frekvent användande jämfört 

med Lundin och Runius. Runius och Lundin var alltså i denna kategori närmare varandra i både 

antal rim och rimpar. Detta bestrider den hypotes som grundade sig på att Brandin och Lundin 

skulle stå närmare varandra i samtliga rimkategorier, i synnerhet halvassonansrim. Det kan helt 

enkelt vara så att Runius inte använde denna typ av rimskrivande i sin text, men det finns också 

andra faktorer. I både Lundins och Brandins text förekommer rim mellan flera språk. Lundins 

halvassonans faller endast inom hans svenska ord. Oftast handlar det bara om någon konsonant 

tillsätts eller faller bort. Men att rimma mellan olika språk använder sig dock också Runius av 

som ovanstående exempel visar: humeurs-douceurer räknas till den kategorin. Runius använder 

sig här av två franska ord som tillsammans skapar halvassonans. Då Runius rim i denna text 

ofta bestod av slagrim och helrim märks att han arbetade mer sällan med halvassonans. 

5.3 Inrim 

Med sina två inrim märks att det är en rimkategori som Lundin inte använde sig mycket av. 

Självklart spelar radbytesfaktorn in här, då Lundin hade relativt få ord i jämförelse med de 

övriga texterna och flest antal radbyten. Diagram 5 visar antalet inrim i de olika texterna, där 

vi kan se Lundins nästan obefintliga användande av just denna rimtyp. 
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Diagram 5. Förekomsten av inrim (absoluta antal) 

Även om Lundin endast har två inrim har han två olika typer av rim där inrimmen förekommer. 

Exemplet nedan visar vilka dessa två är:   

... 
*Men fan vad vet dom(1) om(1)...  
*Äkta gambiano(Q)(KR), abis temperament är kano(Q)(KR) 
... 

Exemplet visar att en av dessa är ett kluvet rim. Rimmet dom-om faller under kategorin slagrim, 

och gambiano-kano faller under kategorin helrim. 

Hos Brandin förekom 14 inrim. Exemplet nedan visar förekomsten av inrim på tre av 

dessa 14 rader:  

... 
* Har tagit mig tillbaka från botten(1) till toppen(1)  
* Känn igen(2) (b) Broder M(2) (b), blivande svensk rap-legend (b) 
*Och till ett instrument(C) är jag en milleprocent(C) 
... 

Även hos Brandin ser vi att flera olika typer av rim förekommer i inrimmet. Botten-toppen är 

markerat som slagrim (och även halvassonans), rimmet igen-M faller också under kategorin 

slagrim. Igen-M-legend faller dock i kategorin halvassonansrim, medan instrument-

milleprocent placeras i kategorin helrim. 

Hos Runius förekommer dock desto fler inrim. 92 olika gånger förekommer denna rimtyp 

i hans text. Runius höga antal ord och relativt få antal radbyten skapar goda förutsättningar för 

frekvent användande av inrim. Nedan visas ett exempel som demonstrerar hur Runius använde 

sig av inrim i sin text och därefter diskuteras vad skillnaderna mellan hans inrimsanvändande 

är i jämförelse med Lundin och Brandin:  

... 
** Hwen har i bruk(1) wara siuk(1) och i vers doch fälas(2) och älas(2)? 
*** Giör icke jag(3) hwar dag(3) gift(4)-skrift(4), gift(4)-skrifter(5) ogifter(5)` 
** Rimar och hostar iblan(6) hwar om ann(6)’ icke tungan(7) å lungan(7), 
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** Hiertskått(8) å hiernbrått(8) ihop, twå ofredsamma(9) ledsamma(9) syslor? 
... 

Runius hade till skillnad från Lundin och Brandin inrim som förekom flera gånger på samma 

rad. I exemplet ovan visas fyra olika rader, men nio förekommande inrim. Detta präglar hela 

Runius text. Det förekommer tre rimpar på andra raden. Samtliga rim i exemplet är slagrim. 

Här är skillnaden mellan texterna stor. Medan Runius hade en mycket hög grad av inrim hade 

de övriga två desto mindre. Med en enkel sammanfattning kan man påstå (bortsett från att 

möjligen Runius ville medvetet fylla sin text med täta inrim) att Runius höga antal ord och färre 

radbyten kan vara en stor bidragande faktor. Här står dock Brandin och Lundins texter närmare 

varandra, vilket stämmer med hypotesen.  

5.4 Slagrim 
 
Slagrim fanns i samtliga texter, men förekom mest frekvent i Runius text, som vi tydligt ser i 

diagram 6. Runius använde sig av slagrim 155 gånger i sin text, till skillnad från Brandin som 

använde 12 slagrim och Lundin som använde 14.  

 

Diagram 6. Förekomsten av antal slagrim (absoluta antal) 
 
I diagram 7 visas slagrimsparantalet, där vi tydligt ser att Runius även här har ett väldigt högt 
användande av rim, denna gång slagrim. Lundin har också även här ett lågt antal rim. 14 gånger 
förekommer slagrim hos Lundin. 
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Diagram 7. Förekomsten av antal slagrimspar (absoluta antal) 
 

Antal slagrimspar är sex stycken. Detta ger Lundin ett genomsnittlig värde på ungefär två 

rimparsord. Lundins text visar också att slagrim per definition inte måste falla på samma rad. 

Det kan vara tätt placerat över flera rader: 
... 
Linjen, trakten(4) 
Självbildsslakten(4) 
Slaven, makten(4) 
Förstahandskontrakten(4) 
... 

Användandet av slagrim på detta sätt (över flera rader) förekommer inte alls lika ofta som 

slagrim på samma rad.  

Diagrammet visar också att Brandin har färre antal slagrim än Lundin men de båda har precis 

lika många antal slagrimspar. Brandins 12 slagrim och sex stycken slagrimspar ger honom ett 

exakt genomsnittligt värde på två rimparsord. Nedan visas ett exempel hämtat ur Brandins text, 

som demonstrerar hur han använder sig av slagrim. Även Brandin använder sig av slagrim över 

flera rader, likt Lundin:  
... 
*Mick-terrorist(3)(F), lingvist(3)(F) du kallar för ligist(F) 
*Visst är det trist(F) att jag nu är finalist(4)(F) 
I brist(4)(F) av nåt att säga mannen, säg bara, ”Wow!”(G) 
... 

Två av dessa rader innehåller också inrim. Mickterrorist-lingvist-ligist-trist-finalist-brist utgör 

allihop helrim men mickterrorist-lingvist skapar ett slagrim också. Även finalist-brist skapar 

ett slagrim, dock flyter detta rim över två rader. 

Runius användande av slagrim överstiger Lundins och Brandins med marginal. 155 gånger 

använder sig Runius av slagrim och 74 stycken slagrimspar förekommer. Det ger Runius ett 

genomsnittligt värde av ungefär två rimparsord. Slagrimmet är som tidigare nämnt det rim som 

skiljer Runius text från de övriga två. Att Runius slagrim förekommer i Liljas bok som det enda 
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exempel på slagrim visar att det var något som förekom ofta i denna text. Där visar även 

exemplet nedan, hämtat ur Runius text: 
... 
*** skrif(54) och drif(54), hwad du will(55), tig still(55), lät smäda(56) och häda(56) 
** Deße sku sist(66) likwist(66) de belackare(67) stackare(67) kalla.” 
... 
 

Utöver slagrim ser vi alltså inrim, också en välanvänd kategori hos Runius. På den övre raden 

förekommer sex olika rim och tre rimpar. På den undre raden finns fyra rim och två rimpar. Det 

visar tydligt hur tätt Runius placerade sina rim i texten. Här syns dock inga rim som faller över 

på andra rader än just den egna, som Lundin och Brandin hade.  

Jämför man de tre texterna med varandra ur ett slagrimsperspektiv är Lundins text och 

Brandins text mycket närmare varandra än Runius text. Hans höga antal slagrim, både sett till 

enskilda ord och par, ligger högt över de övriga. Även det faktum att hans slagrim låg placerade 

på samma rad gör hans text särskild i jämförelse med de andra. Även här spelar det faktum roll 

att hans text innehåller många fler ord och relativt få radbyten.  

5.5 Kluvna rim 
 
Det kluvna rimmet användes fem separata gånger från av Lundin i sin text, som hade flest antal 

kluvna rim, vilket diagram 8 nedan visar. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diagram 8. Förekomsten av kluvna rim (absoluta antal) 

 
Antal kluvna rim-par i texten var generellt lågt förekommande i de undersökta texterna. Denna 

rimtyp valdes som tidigare nämnt ut just för att jämföra de kluvna rimmen i de moderna 
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hiphoptexterna med Runius text. Nu kan alltså bekräftas att Runius inte använde sig av denna 

rimtyp alls. Diagram 9 visar hur frekvent rimparen förekom.   
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Diagram 9. Förekomsten av kluvna rim-par (absoluta antal) 

 
Kluvna rim var alltså den rimtyp som förekom minst frekvent i texterna, och saknades helt hos 

Runius. Då det kluvna rimmet inte heller baseras på dess placering i texten utgörs heller inga 

skillnader i antalet ord i texten. Här kan vi alltså konstatera en gemensam nämnare mellan de 

två moderna hiphoptexterna, nämligen Lundins och Brandins. Att det kluvna rimmet är den 

minsta använda rimtypen kan eventuellt bero på att denna rimtyp förutsätter att ett av rimorden 

delas upp i fler än ett ord. 

5.6 Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis ser vi att Runius text kännetecknas främst av många inrim och slagrim, 

men saknade helt kluvna rim. Vad gäller helrimsord hade Runius endast ett helrimsord mindre 

än Brandin, medan Lundin och Brandins texter var likare varandra gällande helrimspar. 

Halvassonansrimmen visade likheter mellan Runius och Lundin, där det skiljde sig 10 stycken 

rimord, medan Brandin hade 13 fler halvassonansrim än Lundin och 23 fler än Runius.  

Genomgående visade Runius likheter till både Lundin och Brandin.  

Lundins text kännetecknas emellertid av en tätare mängd helrim och helrimspar till skillnad 

från Brandin och Runius. Även halvassonansrim- och par var något som förekom i Lundins 

text, som hade fler än Runius i både antal rimord och rimpar, men färre än Brandin i både 

kategorier. Inrim förekom endast två gånger i Lundins text, och här bör läsaren ha det tätt 

förekommande radbytet i Lundins text i åtanke. Rimtypen slagrim placerade de två moderna 

raptexterna närmare varandra, där Lundin hade ett mer slagrimsord än Brandin. I denna kategori 

ser vi att Runius använde sig frekvent av denna rimtyp (155 gånger). Slagrimspar-antalet var 

identiskt mellan Lundin och Brandin, som båda hade sex slagrimspar i respektive text, medan 
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Runius hade 74 stycken. Det kluvna rimorden förekom fem gånger i Lundins text, men i två 

par. 

Emellertid präglar halvassonansrim Brandins text, där han hade både flest 

halvassonansrimord och halvassonansrimpar. Brandins text visade ett fåtal fler inrim än 

Lundin, men var trots det närmare Lundin än Runius. Brandins text var också den text som 

tillsammans med Lundin hade rimtypen kluvet rim, där han hade två kluvna rimord och ett 

kluvet rimpar.  

Samtliga textförfattare visade likheter mellan varandra i diverse kategorier. Det var inte ett 

genomgående mönster att likheterna skulle infinna sig hos de moderna raptexterna. En så 

klassisk rimtyp som helrimsord var en kategori där Runius och Brandins texter uppvisade större 

likheter mellan varandra än Lundin och Brandin.   

6. Slutsats och diskussion 

Uppsatsens syfte var att få svar på följande frågeställningar: 

- Hur ofta förekommer de rim valts att granskas i texterna? Alltså helrim, halvassonans, 

inrim och slagrim. 

- Hur ofta förekommer de olika rimparen i de utvalda texterna? 

- Vilka är likheterna samt skillnaderna mellan de olika texterna, sett till antal rim? 

 

Till att börja med så granskades fem olika rimkategorier och fyra olika rim: helrim, 

halvassonans, inrim, slagrim och kluvet rim. Slagrimmet var som tidigare nämnt en 

underkategori till inrimmet men betraktades som ett eget rim då det förekom ofta i texterna. 

Antalet rim och rimpar följde i samma spår i den bemärkelse att den med flest antal rimpar 

också hade flest antal rimord. Lundin hade 15 stycken helrimspar och 51 helrimsord i sin text. 

Likt Lundin med helrimmet hade även Brandin både flest antal halvassonansrimord (29 

stycken) och flest antal halvassonansrimpar (nio stycken). Även Runius hade både flest antal 

slagrim och flest antal slagrimspar. 155 olika slagrimsord användes i Runius text och 74 

slagrimspar. För inrim räknas inte några par då inrim endast utgörs baseras på dess placering i 

texten, och inte antalet övergripande rimord. Dock kan vi se att Runius hade flest antal inrim. 

Han använde rimtypen 92 gånger, till skillnad från  Brandin och Lundin, som använde inrim 14 

gånger respektive två gånger.  Det kluvna rimmet användes mindre än de övriga rimtyperna, 

och där hade Lundin fem kluvna rimord och två kluvna rimpar. I Brandins text fanns två olika 

kluvna rimord, som tillsammans bildade hans enda kluvna rimpar. I Runius text fanns inga 

kluvna rimord, och därför heller inga kluvna rimpar.  
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En hypotes som uppsatsen utgick ifrån var att Runius text skulle skilja sig i alla avseenden 

från Lundin och Brandins texter. Detta stämde uppenbarligen inte. Det fanns rimkategorier där 

Runius var närmare Lundin än Brandin var (rimtypen halvassonans är ett exempel på detta, i 

både antal rimord och rimpar), och det fanns kategorier där Runius var närmare Brandin än 

Lundin var, till exempel helrimsord.  Utöver detta uppfattar jag Lundin och Brandin som mer 

lika varandra rimmässigt. De har alla en individuell rimstil men resultatet visar att Lundin och 

Brandin befinner sig närmare varandra. Några avgörande faktorer till denna anledning kan vara 

att både Lundins och Brandins texter faller under samma genre: hiphop, och dessutom skapades 

med endast fyra års mellanrum.  

Uppsatsen valde att också belysa radbytets roll, samt att ytligt beröra de olika antal ord varje 

text hade. Vad som övergripande gick att se var att Runius höga ordantal och relativt få radbyten 

skapade förutsättningar för täta slagrim och inrim. Det kan man också säga om Lundin. Antalet 

radbyten i hans text skapade förutsättningar för ett högt antal helrim. Det som överraskade mest 

var det faktum att Lundins text bestod av så få inrim. Vid en första lyssning var jag övertygad 

om att texten skulle bestå av mycket fler inrim än vad den gjorde, då den första versen utgörs 

till största delen av ensamma ord och inte kompletta meningar. Det faktum att Runius text var 

den som bestod av flest slagrim var väntat då Lilja använde sig av just Runius för att visa ett 

exempel på slagrim.  

Vi ser i Bergkvists (2012), kandidatuppsats att rim som inte hade fungerat i skrift möjliggörs 

genom dialektala skillnader. I Bergkvists uppsats ser vi att den göteborgska dialekten möjliggör 

rim mellan ord som inte hade varit möjliga på exempelvis stockholmska, åska – forska är ett 

exempel på detta (Lilja, 2006). Paralleller mellan de dialektala rim som Bergkvist lyfter fram i 

sin uppsats kan dras till rimtypen halvassonans. Detta beror på den tyngd som faller på uttalet 

av ordet, alltså muntligheten till skillnad från skriftligheten. Både halvassonans och dialektala 

rim handlar om ljudlikheter mellan antingen vokal- eller konsonantljud i en betonad stavelse 

(Lilja, 2008). Det som dock skiljer dem åt är att ett halvassonansrim inte nödvändigtvis behöver 

begränsas till en dialekt, eller ens ett språk. Ett dialektalt rim granskas dock just för dess 

dialektala förmågor.  Bergkvists fördjupning i det litteraturvetenskapliga fältet, som öppnar upp 

för frågan om tolkning i texten, är vad som främst skiljer forskningsgreppen i denna uppsats 

och hennes, då denna uppsats helt bortsett från det litteraturvetenskapliga.  

En stor anledning bakom uppsatsens uppkomst var nyfikenheten kring Runius diktning, och 

om den finns begränsad forskning, men gemensamt är att Runius namn ofta förekom i olika 

rimkontexter. Sylwan beskrev honom som ”den yppersta verskonstnären under den karolinska 

tiden utan gensägelse” (1925:189), och beskrev hans rim som icke störande och icke 

överflödiga. Även granskningen av Runius text skulle kunna leda till fortsatt forskning om 
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rimtyper i Runius andra texter. Att det dessutom bedrivits ytterst begränsad forskning kring 

Runius gör uppsatsen desto viktigare för framtida underlag. 

Validiteten i denna uppsats utgörs av frågor som om de tänkta rimtyperna verkligen studerats 

på ett korrekt sätt, och huruvida de definierats på ett korrekt sätt. Rimtyperna är hämtade ur de 

definitioner Lilja tillsammans med Svenska Akademien utgav 2006 i Svensk Metrik. Dessa 

definitioner kan betraktas som väl beprövade samt ytterst trovärdiga då terminologin är hämtad 

från Svenska Akademien, som allmänt ses som en av de viktigaste svenska 

kulturinstitutionerna, vilket stärker validiteten. 

I detta fall finns också muntlighet- och skriftlighetsaspekterna för att stärka uppsatsens 

validitet. Här har, utöver de använda texterna, även ljudinspelningar av de två moderna 

hiphoptexterna fungerat som komplement i uppsatsen i den mån det varit möjligt. 

Att kunna visa ett mönster i sättet Lundin, Brandin och Runius rimmat sina texter banar även 

väg för framtida forskning om hiphopgenren. Svensk hiphop är en relativt ung genre och har 

inte analyserats på samma sätt som den amerikanska. Att ta ett större urval svenska rappare och 

se vilken typ av rim som i snitt förekommer oftast är ett exempel på framtida forskning. 
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7. Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte var att räkna de fem olika utvalda rimmen (helrim, halvassonans, inrim, 

slagrim och kluvet rim) utifrån Liljas modell (2006) i texter av Lundin, Brandin samt Runius.  

Den tidigare forskning som finns har studerat Runius, och hans täta rim har kommenterats och 

analyserats, men inte i någon större omfattning. En biografi om Runius har skrivits (von Platen, 

1954) och hans rim analyseras idag på universitetsutbildningar i Sverige. Han nämns också ofta 

i samband med Stiernhielm. Den bedrivna forskningen kring svensk hiphop är också begränsad. 

Därför råder alltså en viss brist på tidigare forskning kring just dessa specifika textförfattare 

och texter, samt svensk hiphop i allmänhet. En kvantitativ metod användes där rim och rimpar 

räknades och sammanställdes i diagram. 

Jag utgick från hypotesen att Runius text skulle skilja sig på samtliga plan från Lundin och 

Brandins texter, då Runius text var skriven 1712 och de övriga är moderna texter.  

Uppsatsens resultat bekräftade hypotesen endast delvis. Runius text skiljde sig till stor del 

från Brandin och Lundins texter. Brandin och Lundin låg närmare varandra i antal rimmande 

ord än Runius. Dock visade sig att antal helrimsord var jämnare mellan Runius och Brandin än 

Lundin. Granskar man dock endast helrimspar var Brandin och Lundin närmare varandra. Det 

var bara gällande inrim och slagrim som Runius skiljde sig markant från de båda andra. Runius 

använde sig onekligen av betydligt fler inrim och slagrim än Brandin och Lundin. Detta gäller 

både antalet rimpar och antalet separata rimord.  
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Bilaga 1 

Erik Lundin ”De ba blev så” 
 

[Vers 1] 

* Men fan vad vet dom(1) om(1)...  

Beskeden, besluten(A) 

Rubriker och snuten(A) 

Besviken, beskjuten(A) 

Attacker akuten(A) 

Beväpnad besvaring(B) 

Bevisning, bevakning(B) 

Begåvning, belöning 

Bestraffning, begravning(B) 

Djungeln, betongen(2) (C) 

Spärren, perrongen(2) (C) 

Hemlängtan speglad i parabolen på balkongen(C) 

Brotten, ångern(3) (D) 

Pliten, fången(3) (D) 

Cellen, isolen 

Förhören och sången(D) 

Farbrorn som langar(e) 

Flyktingar till grannar(e) (F) 

Dom lämna allt dom hade men jag hoppas att dom stannar(e) (F) 

Linjen, trakten(4) 

Självbildsslakten(4) 

Slaven, makten(4) 

Förstahandskontrakten(4) 

Förlusten, segern(h) (I) 

Jag växte upp förtegen(h) 

För dum för att förstå att det aldrig handla om hedern(h) 

Morsan, farsan 

Sonen där i spegeln(h) 

Den utbildade langarn, tjuven, svennen och negern(h)(I) 

[Refräng] 

De ba blev(J) så 
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Fan vet jag, de ba blev(J) så 

De ba blev(J) så 

Kanske inte borde va så, men de ba e(J) så 

De ba blev(J) så 

[Vers 2] 

För vi lockas av... 

Kuverten, och korten(K) (KR) 

Ammo rök i porten(K)(KR) 

Brorsan kom i araba, han kör den som han snott den(KR) 

Boozen, zattlan(5)(L) 

Gäris, hafflan(5)(L) 

Med soluppgång och laddet kommer någon ringa kahban(L) 

Västen, tabanjan(6)(M) 

Rizlan, ganjan(6)(M) 

Kusinen, abin, polaren och amjan(M) 

Kakor, växter(N) 

Gatans alla läxor(N) 

Där alla dom som lämnat oss förevigas i texter(N) 

Ruset, jagen(O) (p) 

Bedriften, beslagen(O) (p) 

Den ständiga jakten från vaggan till graven(p) 

*Äkta gambiano(Q) (KR), abis temperament är Kano(Q) (KR) 

Jag vet det är para yok, men traqulito mi hermano(Q) 

Problemen, programmen(R) 

Promillen här i dammen(R) 

Berusar oss av hopplöshet om gömmer sig i skammen(R) 

Procenten som kan njuta(s) 

Procenten som blev utan(s) (T) 

Se upp, där flyger första Molotoven genom rutan(s) (T) 

[Refräng x2] 

De ba blev(U) så 

Fan vet jag, de ba blev(U) så 

Kanske inte borde va så, men de ba e(U) så 

De ba blev(U) så 
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Bilaga 2 

Malcolm Brandin ”Bredängstil” 

 

[Verse 1: Malcolm B] 

Flow så tungt, hela Sverige ser(a) mig 

Hela orten ser mig, ser(a) mig 

* Har tagit mig tillbaka från botten(1) till toppen(1)  

Mannen, och jag vägrar ge(a) mig 

* Känn igen(2) (b) Broder M(2) (b), blivande svensk rap-legend (b) 

*Och till ett instrument(C) är jag en milleprocent(C) 

Bäst när det gäller, inga argument(C) 

Ball so hard, fråga Ison(d) (KR) 

Hatare hatar för jag gör det nice som(d) (KR) 

Ingen annan kan, Bredängstil(E) 

Jay Z borde bara ge mig en deal(E) 

* Mick-terrorist(3) (F), lingvist(3) (F) du kallar för ligist (F) 

* Visst är det trist(F) att jag nu är finalist(4) (F)? 

I brist(4) (F) av nåt att säga, mannen, säg bara, "Wow!"(G) 

För varje punchline kommer slå dig som pow(G) 

Aye, det är mord(H), broder, slakt(I) 

Och varje ord(H) är för min trakt(I) 

Gör det för dem, gör det för er (j) 

* Vem kan det vara(K)? Bara(K) Malcolm B(j) 

* Från gatornas gränder(L) (m) där mord och sånt händer(L) (m) 

* För pengar bestämmer(m), och vi är från länder(L) (m) 

* Där många av er inte vet vad som händer(L) (m) 

Men vindarna vänder(L) (m) när jag säger, "Yeah" 

[Verse 2] 

Flow så tungt, jag är nummer ett(N) 

Jag är den nyaste killen du nånsin sett(N) 

Har the X-factor, jag är komplett(N) 

Lugnt, mannen, du kan säga vad du vill(O) (p) 

* För jag är chill(O) (p), jag lace:ar med galen skill(O) (p) 

MC’s har ingen aning vad de tar sig till(O) (p) 
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Jag är skinny, men med flowet är jag bodybuild(p) 

* Stäng din mun(q), känn mitt gung(q) 

Hoppa när du ser mig i din 40-tum(q) 

* Jag var ung(r) och dum(r), nu är jag ung(5) och tung(5)(S) 

Ingen Carl Gustav men likväl en kung(S) 

* 1000(t) volt(6)(U), Usain(t) Bolt(6)(U) 

Snart är min flickvän Serneholt(U) 

* Ingen OWG(w), det här är BRD(w) 

Live i TV4, bara ren kvalite(w), jag ball so hard. 
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Bilaga 3 

Johan Runius ”Rimdantz i fast-lagen” 

 

** Hwen har i bruk(1) wara siuk(1) och i vers doch fälas(2) och älas(2)? 

*** Giör icke jag(3) hwar dag(3) gift(4)-skrift(4), gift(4)-skrifter(5) ogifter(5)` 

** Rimar och hostar iblan(6) hwar om ann(6)’ icke tungan(7) å lungan(7), 

** Hiertskått(8) å hiernbrått(8) ihop, twå ofredsamma(9) ledsamma(9) syslor? 

** Bli då min död(A) och dagliga bröd(A) slika persar(10) å versar(10)? 

** Dantza går an(11) iblann(11), men städze(b) må snart giöra ledse(b), 

** Och lika smak(12), samma sak(12) är rima(C) hwar ewiga tima(C).  

** Alt för trådt(D) giör omöijeli godt(D). Förmågan(13), åhågan(13),  

*** kraft(14) och saft(14) tynes af(15), går i qwaf(15), förlöses(16), utöses(16).  

** Många de(17) le(17), giöra spe(17), då de(17) se(17) mig smida(18) så tida(18) 

** och gifwa fram(E) mitt menlösa kram(E) uppå trycke(19) så mycke(19).  

* Mång’n eij wil wärre namn wara til än nt heta(20) poeta(20), 

** och hwar en vers(21) tilskiärs(21), menar han hiern-skalen(22) ä galen(22),  

** ja, tör väl ock(23) med påck(23) bara derför hög ära(24) begiära(24), 

* at han uti poesi är ohågse(F) så wäl som odågse(F). 

** Rimare plä(25), ho the ä(25), blifwa stackare(26), prackare(26) mästdels, 

** Så sägen en(27). Än(27) sen(27)? Jo, en annan knårrar(28) å mårrar(28), 

** wrider(29) å rider(29), at han med tadla(G) må kunna sig adla(G), 

** men båd’å bref(H) och å den, som skref(H), sättia prickar(30) och klickar(30). 

** En uppå pamp(31) och damp(31) och en ann uppå gamman(32) å samman(32) 

* dundrar å swär, af det är den obrukligste(33), siukligste(33) swenska. 

** Nu får wäl och innan tolf(34) en kolf(34) åter höra(35) mitt öra(35): 

** Si, rimen hans(36) gå på dantz(36), se, nu swärmar(37) och härmar(37) 

han Stiernhielm!  

** Ja, kiära kar(I)’, ett olika par(I), min sann(38), tu och han(38) är.  

** Han wa poet(J), men du är en get(J), som stäker(39) och bräker(39).  

** Tåcke behag(40) lär jag(40) ha i dag(40) hos många(41) de wrånga(41). 

* Ty de gemena humeurs(k) eg gemenli gemena douceurer(k). 

*** Pack(42)(L) för tack(42)(L) gier lyte och lack(L), plä(m) wi säija(m) på swenska. 

* Ty wille jag gie rima go dag, slå pennan(43) i rännan(43),  

** Platt låta bli(44) alt versmakeri(44) och frälsa(45) min hälsa(45). 
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** Men hwem får sitt slut(46) föra ut(46)! Hwem kiänner(47) eij wänner(47)! 

** En kommer här(48), en der(48): Jag tror(49), kiära bror(49), du är yrsker. 

** Skiäms inte du(50) neka nu(50) förwanta(51) galanta(51) bekanta(51) 

** ett näfwe-tak(52)? Stor sak(52)! War tapper(N)! Här ha du ju papper(N), 

* penna och bläck(53)! War kiäck(53), grip uti! War eij enwetten! Håll i, 

*** skrif(54) och drif(54), hwad du will(55), tig still(55), lät smäda(56) och häda(56) 

** hwem lik en hund bär afwunden(57) i grunden(57) och harmen(58) i barmen(58)! 

* Then som wil biuda til alla munnar stoppa(59) å proppa(59) 

* måst’ hafwa wist mycke miöl(60), wjn och öhl(60), många stoppar(61) 

å proppar(61).  

** Lit på du har(62), kiära kar’(62), ordryttare marga(63) och arga(63), 

** Gynnare doch förmer(64), kanskie fler(64); lät klandra(65) de andra(65): 

** Deße sku sist(66) likwist(66) de belackare(67) stackare(67) kalla.” 

* Nu då, wäl an, du min hand, fast skrifwa(O) du tänckt låta blifwa(O), 

** Fast jag har os(68) för ros(68), fast ofta profiten(69) ä liten(69), 

* syßlan ä tung och hälsan ä tunn(P) och all åtalan osunn(P), 

** Lusten ä liumm(Q) och hiernan ä dum(Q) utaf matthet(R) och trötthet(R), 

** Skal tu doch ej(70) säja neij(70), skrif man denna gången(71) om BÅNGEN(71). 

*** Wiltu ha(72) ja(72), när du skal åsta’, bör ju(73)(S) du(73)(S) jaka sielf nu(S). 

* Må giöra då; Se då här(74), hwar hon är(74), den åstundade Skriften.  
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